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  187-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:39. (  المسجد في الثانية الجماعة حكم على الشيخ ك�م تتمة - 1

  ) 00:05:31(  ؟.مسلم بن الوليد عنعنة سنده في الذي بكرة أبي حديث في الشيخ رأي ما - 2

  ) 00:06:56(  ؟. العمل ذاھ حكم فما ، الفائزين على توزع جوائز بثمنھا فيشترى ، أسئلة تحوي تباع كتب ھناك - 3

  ) 00:08:13(  ؟.الشراء على تشجيعا البضاعة في توضع التي الھدايا حكم ما - 4

  ) 00:14:02. (  لھا أول N حوادث حول اJس�م شيخ ك�م عن سئل - 5

  ) 00:27:57(  ؟.الشمس طلوع قبل الركعة إدراك حد ھو ما - 6

  ) 00:28:51. (  تعالى هللا وجه به مبتغى العمل يكون متى الشيخ بيان - 7

  ) 00:32:40(  ؟. عليھا يؤجر ھل سنة أنھا يدري N وھو ثابتة سنة الرجل فعل إذا - 8

 النية استحضار عليه يشترط ھل حياته من جزءاً  أصبح حتى عليه وداوم عم�ً  الخير وفعل بالسنة الملتزم الرجل فعل إذا - 9

  ) 00:33:48(  ؟. عليه يؤجر حتى يوم كل

  ) 00:34:42. (  وبعده الطعام قبل اليدين غسل السنة من ھل -  10

  ) 00:43:00(  ؟.شيء فيلزمھم المعنيين من تقصيراً  الكھربائية ا`س�ك عمود في الولد موت يعتبر ھل -  11

 ) 00:55:29(  ؟.السقاف و الحلبي علي مناقشة على الشيخ ك�م -  12
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

فكثري من الناس اعتقدوا خاصة من كان حريصا على أداء الصالة مع اجلماعة األوىل أن يؤديها  ... :الشيخ 
اك قول يف بعض كتب الفقه أنه مع اجلماعة الثانية والثالثة وال جيد يف ذلك غضاضة وال حرجا ملاذا ؟ ألن هن



جيوز تكرار اجلماعة لكين وجدت من ناحية األقوال؛ أن أقوال أكثر األئمة على املنع من تكرار اجلماعة ؛ 
يف املسجد موصوف بصفتني اثنني ؛الصفة األوىل يقولون مسجد له إمام راتب والصفة األخرى له مؤذن 

جد يوجد من جيمعهم أال وهو املؤذن ويوجد من يؤمهم أال راتب تالحظون يف هذين الشرطني بأن هذا املس
هو اإلمام ؛أما مسجد ليس له إمام راتب وال مؤذن راتب ؛ يعربون عنه مبسجد على قارعة طريق ؛فيجوز فيه 
تكرار اجلماعة ؛ الحظوا يف هذا حكمة التشريع ؛حكمة التشريع الحظوا املعىن الذي يستفاد من نص صالة 

يها البعض وهذا مأثور صالة التجميع أي جتمع الناس لكننا إذا قلنا جيوز صالة اجلماعة اجلماعة قد يسم
الثانية والثالثة ؛هذه الصلوات تفرق وال جتمع ؛إذا نظرنا إىل القولني قول يقول بعدم جواز اجلماعة الثانية وما 

وجدت هذا يف نفسي ؛ فضال بعدها يف ذاك املسجد ؛وقول يقول بعدم اجلواز ؛فوجدنا أثر القول باجلواز 
عن غريي  ؛ أنين أمهل وال أهتم باجلماعة األوىل ألين أجد من يصلي مجاعة ثانية وثالثة وهذا وقع يف نفسي 
حينما كنت طالب علم وكانت دكانيت جبانب املسجد كنت أمسع األذان وأقول على مهل على مهل تفضل 

... .  
ز وجل  فكتبت رسالة مسيتها إعالم العابد يف صالة اجلماعة يف جزاك اهللا خريا مّن اهللا علّي ع :السائل 

  .واستفدت منك جزاك اهللا خريا 0املسجد الواحد 
  .اهللا حيفظ  :الشيخ 

إليها يف املسألة املبحوثة أوال جواز  ...لكن أسأل عن بعض األمور اليت وجدا من السنة  :السائل 
وسلم الذي عند أيب داود وابن خزمية يف الصحيح وهو أن االحتجاج يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه 

تكون صالة املؤمنني واحدة ؛فهل هذا يصلح يف االحتجاج على املسألة املذكورة ومن مث كالم عبد اهللا بن 
مسعود رضي اهللا عنه يف صحيح مسلم ال يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق فهو املقصود اجلماعة األوىل 

  .أليس كذالك ؟
  .بل هو كذالك هلا  :الشيخ 
فينبغي للعلماء . ...ومن مث بالنسبة للجماعة الثانية هل يستأنس على منعها لتعدد اجلماعات  :السائل 

  قاطبة مينعون من إقامة مجعة أخرى فهل هذا أمر كذلك ؟

مر لقد هممت أن آ( بل هو كذلك بارك اهللا فيك وحيسن أن تستحضر ذه املناسبة حديث  :الشيخ 
حديث أيب هريرة  يف الصحيحني لكن يوجد يف  )رجال فيصلي بالناس ثم آمر رجاال فيحطبوا حطبا 

صحيح مسلم حديث ابن مسعود يف الذين يتخلفون عن صالة اجلمعة فجاء الوعيد بالنسبة لصالة اجلمعة  
  .كالوعيد بالنسبة لصالة اجلماعة فدل على أن التخلف عن كل من الصالتني سواء 

وأيضا يف نفس احلديث الذي يذكر الرواية أم ليشرتون الصالة ؛معرفة وليست منكرة الصالة  :ئل السا



  .قائمة يف أذهان الناس يف الصالة األوىل 
  .أي نعم صحيح هذا موفق إن شاء اهللا  :الشيخ 
ونقلت  أسأل عن حديث أيب بكرة  ؛يلي عند الطرباين يف األوسط ؛ اهليثمي يف امع حسنه :السائل 

؛وقست على سنده يف جممع البحرين و أيضا الكامل ؛رواه يعين يف الكامل فيه  ...حتسينه وفيه إقرار بعبارة 
  . ...عنعنعة بقية  بن الوليد بن مسلم ما أدري ماهو قولكم يف تصحيح احلديث 

واملصدرين اللذين  ال شك إذا كان الطريق حمصورة بالوليد فيستأنس باحلديث والحيتج به  أي نعم :الشيخ 
  . ...ذكرما؛من طريق الوليد نفسه 

  . ...نعم  :السائل 
  . ...املسابقة  :السائل 
  .وأظن أن اجلواب السابق  :الشيخ 

  . ...هي قضية  األرباح اليت توضع داخل املغلفات املبيعة أنه  ...فيه جزئية بسيطة : سائل آخر 
يف املدارس مثال أو إخبار  ...مسألة واقعة يف دار القرآن مبناسبة معينة  ...املسابقة الثقافية أستاذنا  :السائل 

تنظر للمحسنني فتأخذ  ...املتابعني وضع كتابا أو كتيب يبعونه على الناس اآلن حالل يف الصورة واضح 
 جبمع اجلوائز قبل طبع الكتاب فتوزع عليهم تبقى اآلن املشكلة القائمة األموال اليت حصلناها من بيع

الكتاب بثمن رمزي ماذا نفعل ا ؛ وهناك طريق آخر يعمل على بيع الكتاب بثمن مضاعف بثمن الكلفة 
  . ...ويشرتي اجلوائز من مثن الكتاب ويعطيها  

وما أٌمروا إال ليعبدوا اهللا (( إنا ظننت يا أستاذ إنه جوايب السابق القائم على أساس قوله تعاىل   :الشيخ 
يرحينا اخلوض عن تفاصيل هذه الصور كلها ألا غري مقصودة لوجه اهللا عزوجل ؛أم  ))  مخلصين له الدين

  رأيك غري هذا ؟
  .جتشيع البضاعة يف إعطاء اجلوائز  :السائل 
  أليست البضاعة علمية ؟ :الشيخ 
  هناك غري علمية   :السائل 
   0آلن يف كالمك اجلديد اآلن آه ؛هذا غري ؛يعين املثال يلي أتى به األستاذ هنا؛ داخل ا :الشيخ 
الواقع يف مسائل البضاعة ؛أنه بعض الشركات مثل الشركات اليت تبيع السيارات تعطى بطاقات  :السائل 

تعمل سحب يناصيب ؛فبعض الناس يربح سيارة ؛هناك بعض اجلوائز التشجيعية تؤخذ مباشرة ؛مثال كيف 
  . تشرتي باكيت بطاطا أو شبس 

يا أستاذ سئلت عن هذا مرارا وجوايب كاآليت ؛ هذه الصور ؛ إما أن تدخل يف باب معروف هذا  :الشيخ 



اجلعالة وإما أن تدخل يف باب املقامرة ؛وبيانه السيارة اليت كانت من نصيب زيد من الناس ؛وهي مثال 
و تساوي أربعة أآلف دينار هذه األربعة األف دينار إن كانت األلوف هذه خرجت ؛ من كيس الشركة فه

جعالة وإن كان خرج من كيس الزبائن يلي يشرتوا السيارات فهو قمار ؛مبعىن كانت الشركة تبيع هذه السيارة 
كانت تبيع السياة مبوديل معني ؛ نفرتض بأربعة اآلف   0؛قبل أن تظهر هذه اجلعالة خلينا نسميها اآلن 

؛ رفعت من قيمة السيارة مبا  ومخسمائة ملا زين هلا أن جتعل السيارة جعالة ألصحاب احلض والنصيب
اليلزمها أن خترج من جيبها فلسا واحدا مبعىن األربعة اآلف واخلمسمائة ؛صاروا األبعة اآلف ومخسمائة 
ومخسني ؛اخلمسني من هذه السيارة ؛وهذه السيارة ؛يطلع منها إيش؟ جمموعة قيمة السيارة ؛املعروضة باسم 

ا شابه ذلك ؛ فإن كان هذا فهو قمار ؛ألنه أنت وزيد وبكر و إيش ؟ اجلعاله أو اهلدية أو تشجيع أو م
عمرو ؛راحيني تشرتوا ومش راحيني يطلع لكم ؛ واحد آخر يطلع أخذ السيارة من كيسكم مش من كيس 

فإذا كانت  0الشركة واضحة الصورة هذه ؛كذلك نقول عن الببسي وغري الببسي وأشياء كثرية وكثرية جدا
هدايا ؛هي من كيس الشركة فعال ؛كما يزعمون من باب إيش ؟ ترويج بضاعتهم  هذه األشياء اليت جعلت

؛فهذه من باب اجلعالة ما فيها إشكال إطالقا ؛أم إن كان من كيس الزبائن واملشرتكني ؛ ومش ضروري 
 فكلهم حينذاك يكونوا مقامرين مشرتكني ...ال يلي يشرتوا باجلملة وبيعوا   ...الزبائن هم يلي اشرتوا  

  . ...باملقامرة كاليناصيب يلي بيسموه اليوم يانصيب بسموها بغري امسها أظن هذا اجلواب 
هل يؤثر وجود عدة شركات تبيع نفس السلعة فهل هذا يدخل يف بيع النجش والبيع على بعضهم  :السائل 

  . ...؛ هل هذا يؤخذ بعني األعتباراحلكم أم اليشرتط  ...بعضا وطرح نفس الفكرة فكرة 
إذا أنت بدك تقول مش النجش بدك 0النجش هنا ما أظنه وارد ؛ مادام أنت بتقول السعر واحد  :لشيخ ا

هذه أوال مش داخال بالنجش ألنه بتعرف أنت أن النجش هو أنا أشرتي سيارة من عند 0تقول املزاوده 
حبط زيادة عشر دنانري إنسان و يأيت واحد متفق مع صاحب السيارة يزيد من عنده زورا فبغرر يب ؛فمثال هو 

لكن هنااملزايد ؛ كمان املزايدة هنا 0أنا بقول مخسة عشر وهو مش شرى ؛هذا هو النجش كما ال خيفاكم 
غري واردة أيضا ألنك أنت بتقول السعر حمدود ؛لكن حاطني املشجعات هذه ؛ فإذا هنا ما عندنا إشكال 

   0جديد سوى اإلشكال السابق هل هي جعالة أم هي مقامرة 
يعين الفارق شيخنا هو زيادة الثمن كانت يف زجاجة الببسي قبل املربح بعشر قروش وإذا زاد هنا  :السائل 

  يكون احلرم القمار؛ أما إذا مازاد يبقى الوضع كما هو حالل ؟  
  .إي نعم    :الشيخ 
يف كتابك حديث  فيه أستاذي سؤال رمبا يعيدنا إىل املسألة األوىل بشكل قريب ؛هو أنك ذكرت :السائل 

؛ ختطئة شيخ اإلسالم ابن تيمية عليه رمحه اهللا بقوله حبوادث ال أول هلا  ) ...أول ماخلق اهللا القلم ( هو 



؛مبعىن الذي طرحته أنه ما من حادث إال وقبله حادث إىل ماال بداية ؛هذا املعىن الذي استقيتها أو الذي 
أنت استفدته من كالم شيخ األسالم أم هو ألقي عليك أن أوردته تفسريا لكالم شيخ اإلسالم هذا الكالم 

  هذا هو املعىن املراد ؟ 
  . ال هو قول ابن تيمية هذا ؛ما من خملوق إال وقبله خملوق  :الشيخ 
  .  ...يف الوجود ؛ يف الوجود يعين  :السائل 
  .آه ما من خملوق إال وقبله خملوق وهكذا إىل ما ال بداية له  :الشيخ 
  . ...تذكر  :السائل 
رمبا ما أذكر جيدا ؛لكن يغلب على ظين أنه يكون يف  منهاج سنة منهاج السنة البن تيمية ؛ كما  :الشيخ 

  يقول ما من خملوق إال وهو مسبوق بالعدم العبارات من كالم ابن تيمية 
  شيخ اإلسالم ؟  كيف جيمع بينه وبني قوله أول ماخلق اهللا العرش مع أن هذا املعىن ما رأيته من  :السائل 
  طيب كيف جتمع حينذاك بقول حوادث ال أول هلا ؟   :الشيخ 
  .هو يتكلم عن اإلمكان ال يتكلم عن الوجود هناك فرق  :السائل 
  .  كيف   :الشيخ 
  .هو يقول بإمكانية حوادث الأول هلا ؛وال يقول بوجود حوادث الأول هلا  :السائل 
  .أول خملوق كائن ؛ معناه عطلنا اهللا عز وجل عن صفاته   ال؛ كيف ال؛ لو قلنا حجته أن :الشيخ 
شيخنا كل أصل املسألة يف مناقشة صفات اهللا  قدمية أو غري قدمية هو يقول بإمكانية حوادث ال  :السائل 

  أول هلا ؛هكذا فهمت  
أم  بس حوادث أخي ؛ حوادث موجودة أو غري موجود ؛يعين حبثه هو حبث فيما يقوم يف الذهن :الشيخ 

  فيما هو خارج عن الذهن ؟ 
هو ما يف الذهن أي هل هذه احلوادث موجودة أو غري موجودة ؛ هذه ال يبحث عنها بل يعلقها  :السائل 

خبرب الصادق ؛أا موجودة أو غري موجودة يلي هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛وجدت أم مل توجد ؛ 
  وسلم وكالمه يف قضية اإلمكان والقدرة  يعلق الوجود خبرب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  طيب إذا كان هذا كالم ابن تيمية ونرجوا أن يكون كذالك ؛ شو الفرق بينه وبني الذين خيالفونه ؟  :الشيخ 
   0هو خيالف القائلني بتعطيل صفات اهللا قدميا  :السائل 
  .عفوا ماجبتين  :الشيخ 
  إذا أنا مافهمت السؤال ؟  :السائل 
قول إذاكان هذا مراد ابن تيمية ؛ ونعم املراد ما هو سبب املخالفة من مجاهري العلماء البن تيمية أ :الشيخ 



يف قوله هذا ؟وهذا أمر ال اختالف فيه يعين هذا أمر ال خيتلف فيه اثنان وال ينتطح فيه كبشان ممن يدعي أنه 
  صح ؟ 0يف دائرة أهل السنة أما الفالسفة وغريهم مالنا وهلم

  . نعم صح  :السائل 
  طيب شو اخلالف بينه وبني اآلخرين  ؟  :الشيخ 
األن السؤال يكون سؤال استطرادي أو استفهامي إنه َمن اخلالفني أصال يف تقرير مثل هذا الكالم  :السائل 

هم القائلني بأنه ابن تيمية يقول حبوادث ال أول هلا بقضية الوجود أصال ما ذكروا دليال على ذلك من أقواهلم 
.  

  .امسح يل ال حنن ما نبحث اآلن أنه هلم دليل أم ال يوجد لديهم دليل  :الشيخ 
  .شيخي من كالم الشيخ  :السائل 
أنا بقول سؤايل هو كما يأيت إذا كان هذا هو املقصود من ابن تيمية يبحث يف أمر غري واقع ؛يف  :الشيخ 

قائم يف الذهن وما هو واقع يف اخلارج ؛صح ؟ إذا  أمر ذهين ؛وهو كثريا ما يتعرض ملثل هذا التفريق بني ماهو 
كان هذا هو القصود من الكالم كما أنت فهمت حينئذ اليتصور وجود خمالف له من  الفرق األخرى  

  كاملاتوريدية واألشاعرة وغريهم إطالقا ؛ألنه هذا ليس موضع خالف واضح سؤايل ؟ 
ذا الذي أريد أن أقول خمالفتهم له ومناقشتهم ما بتلزمنا واضح ألنه خمالفتهم لنا ال تلزمنا ؛أيضا ه :السائل 

  . ...حرين هم كما يريدون بس 0أنه كالمه هذا معناه 
خالف مراده وخصوصا أن اآلخذين عليه ذا الكالم أغلبهم مغرض وهلم كالم سابق يف ابن  ... :السائل 

هو يتكلم  ...اجلمهور يف هذا األمر  تيمية كأمثال ابن حجر اهليثمي هو األصل ما فيه خالف ، ما خيالف
على إمكانية أن يكون االعرتاض هو وضع اعرتاضا وفصل ذلك ابن عبد العز احلنفي يف شرح الطحاوية 
االعرتاض أنه عدم القول بإمكانية ذلك بأن يكون اهللا ليس خالقا ؛ هو يقول هذا األمر ممكن ولكن اهللا عز 

من كتبه يصرح بأن اهللا عز وجل كان ومل يكن معه شيء ويصرح بأن  وجل خالق وال يوجد بدليل أن يف كثري
  . العامل كله حادث وأنه الشيء مع اهللا عز وجل 

أنا أريد نقطة كالم ابن أيب العز احلنفي املنقول من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية إنه قضية : سائل آخر 
ر مرتبطة خبرب الصادق أال وهو الرسول الوجود؛ وجود احلوادث مىت وجدت ؛ ما أول حادث هذا به أمو 

صلى اهللا عليه وسلم إذا هو اآلن يربط بشرط أنه وجدت أو مل توجد بإيش خبرب؟ الرسول صلى اهللا عليه 
وسلم أما قضية اإلمكان فهذا الذي يبحثه شيخ اإلسالم فكالم شيخنا يف قضية ليش اختلفوا معه ؟ اختلفوا 

  . ة مع اهللا  غري خملوقه ؛  أين هذا الكالم  معه نسبو له أنه بيقول مادة أزلي
معليش حنن نعرف زادوا عليه هنا ويف غري هذا الكالم لكن امسحوا أال تذكرون أم إنا نسيان أال  :الشيخ 



تذكرون أنه يفرق بني كان اهللا وال شيء قبله وبني كان اهللا وال شيء معه أال تذكرون أنه يفرق بني الرواتني 
  يرجح ماذا ؟ 

  .كان يرجح رواية قبله   :سائل ال
  يرجح رواية كان اهللا وال شيء قبله هل يقول بصحة الشيء معه ؟  :الشيخ 
  .  ال يقول  :السائل 
إذا هذا ذهين أيضا أم واقعي ؟ الشيء قبله هذا اخلرب احلديثي الصحيح يتحدث عن أمر ذهين أم  :الشيخ 

  أمر واقعي ؟ 
  .عي احلديث يتحدث عن أمر واق :السائل 
طيب فإذا كان احلديث يتحدث عن أمر واقعي وهو كذلك ؛ فلماذا يستبعد ابن تيمية عدم صحة  :الشيخ 
  وال شيء معه ؟ 0الرواية 

  . ...ال أدري ملاذا يستبعد؛هل لربطها  :السائل 
  هذا كالمه بالواقع مايف استبعاد من لفظ وال شيء معه : احلليب 
  كيف   :الشيخ 
  . ...بقول : احلليب 

  . ...فيه لفظة ولكنه  ...الراوي طبعا واحد ميكن أنه مجع بني ثالثة ألفاظ  ...: سائل آخر 
صحيح لكن حنن بدنا نشوف السبب الذي محل ابن تيمية على ترجيح لفظ على اللفظني اآلخرين  :الشيخ 

؛ شايف ما هو؟ هات نشوف شو عندك وإن كنت أنا أيضا بقول أنه هذا البحث ال حيسن اآلن طرحه 
  . ...على كل حال أنت أفدنا باملكان يلي بدك أنت اآلن  ...اآلن هذا البحث مصغر عندك ؛ 

  . من الطحاوية من اجلزء الثامن عشر من كتابه شرح حديث عمران يف هذين املوضعني : احلليب 
  . ...طيب كتاب العرش له  :الشيخ 
أوضح شيخنا يلي هو احلديث مل يكن شيء قبله كتاب العرش أيضا ببحثه يف حديث شرح عمران : احلليب 

  . أو معه 
إن شاء اهللا ينبغي أن نعيد النظر يف هذا البحث جيدا ؛ألنه احلقيقة أنا بقول كالم ابن تيمية يف  :الشيخ 

هذه املسألة ؛فلسفي ليس املسلمون حباجة إليه إطالقا ؛ أنا طبعا موقفي خيالف موقف املعادين والوادين ؛أنا 
هذا الكالم ؛ما كان حيسن اخلوض فيه ، يكفي أن يكون أحب الناس يعين ابن تيمية إليه مثلي أنا أن بقول 

بسيء فهم هذه املسألة يكفي هذا ؛أمثايل كثر ؛أمثايل كثر مسألة ما يف عليها نصوص من الكتاب والسنة 
إلضافة إىل العبارة اليت ؛فيأيت هو يستدل بنصوص عامة توهم هذه اإلستدالالت هذا الذي قام يف ذهين با



هي أيضا قائمة يف ذهين ؛ إنه مامن خملوق إال وقبله خملوق ؛كما يقول ما من خملوق إال ومسبوق بالعدم 
؛وهذه القولة األخرية ؛هي اليت نطمئن إىل صحة عقيدة ابن تيمية لكن كنا نأمل ونرجوا إن ال خيوض يف 

  في ال يستفيد اإلميان منه شيئا مثل هذا البحث ؛ألنه أشبه ما يكون يف حبث فلس
  .شيخنا اضطر اضطرارا هلذا البحث : احلليب 
أنا قلت آنفا أنه دعونا والفالسفة عندنا علماء بالشرع ؛يعين اآلن ابن حجر العسقالين وليس  :الشيخ 

م اهليثمي ؛ هو ليس من علماء الفالسفة وهو من أهل احلديث وأشعري هذا وأمثاله باأللوف املؤلفة إ
   0يسيؤوا فهم كالم ابن تيمية باملعىن يلي هو قائم يف نفسي واهللا هذا كبري جدا 

  . ...ابن حجر العسقالين يف هذه املسألة ال يذكرها أال إن قضية أن مجاعة يقولون عنه كذا   :السائل 
  يعين يظن أنه قبلها ؟  :الشيخ 
  .ال ما قبلها : احلليب 

  . رفض إن تنسب إليه  :السائل 
  .يعين مستشنع املسائل : احلليب 

  . ...هل يدل على أنه رآها  :السائل 
كويس أرجوا أن ال توسع املوضوع ؛ يدل أنه رآها أو رآها هذا موضوع جانيب ؛ امسحلي ؛ امسحلي   :الشيخ 

  ؛لكن ال يدل أنه مستنكرا هلا ؟ 
   0طبعا؛ باملعىن املطروح يأتيت م وهو يف ذهن أستاذنا  :السائل 

كويس؛ كويس هذاكالمي قلت به صرحيا أنفا كالم يقوله شيخ اإلسالم ابن تيمية مش أنا ما بفهمه   :لشيخ ا
؛ما بفهموه أيضا مثل ابن حجر العسقالين ؛هذا رجل ؛ألنه أنت ملا عرضت املوضوع ؛ عرضته أنه هو 

هم يا سيدي بدنا ننهي حكاها ؛كأنه ما أنكرها ؛لكن هو حكاها على أنه يعزى إليه؛ وهو مستنكر له ؛امل
  املوضوع مبسألة يستفيدها اجلمهور احلاضر اآلن فهل عندكم شيء ؟

  يعين لغاية طلوع الشمس بقليل أو قبل بقليل ؟  ...احلد األعلى لصالة الصبح ؛  :السائل 

من أدرك ركعة من صالة الفجر ( ? : اجلواب يف احلديث الصحيح ؛ قال عليه الصالة والسالم :الشيخ 
  .،أي نعم ركعة ؛فإذا مل يدرك الركعة فقد فاتته الصالة وال قضاء هلا  )ل أن تطلع الشمس فقد أدرك قب

  ما هي النية إذا أراد أن يصلي بعد طلوع الشمس يف نية ختتلف عن صالة الصبح ؟  :السائل 
  .قلنا ال قضاء هلا يا أخي  :الشيخ 
  أوال السالم عليكم ؛ :السائل 
  .سالم وعليكم ال :الشيخ 



   0أملنا من مدة طويلة أن أراك وأتعرف عليك  :السائل 
  .أهال وسهال  :الشيخ 
  .وعرفتك من قدمي من قبل أن أراك  :السائل 
  . ماشاء اهللا ؛ أهال  :الشيخ 
  .رأيتك يف املنام مرتني  :السائل 
  . ...ماشاء اهللا بس ال تكون عاشق  :الشيخ 
  .ني يف املسجد ال ال مو عاشق ، رأيت مرت :السائل 
   0أهال بك يأخي :الشيخ 
  .فرصة سعيدة أين تعرفت عليك وحياك اهللا وأحبك يف اهللا واهللا  :السائل 
  .أسعدك اهللا  :الشيخ 
  يف عندي يا سؤالني أو ثالثة   :السائل 
  . ماشاء اهللا  :الشيخ 
هو يف الواقع سنة ونوى يف قلبه أول سؤال إنشاء اهللا هل إذا اإلنسان فعل شيء ال يعلم أنه سنة و  :السائل 

  . وإن مل يصب السنة يبتغي ذ وجه اهللا  ...إذا أصاب السنة فقد 
  إن مل يصب السنة يبتغي وجه اهللا كيف يصري هذا  :الشيخ 
  .نعم  :السائل 
أنا فهمت كالمك لكن بس ما فهمت من كالمك ؛أنه إذا ما أصاب السنة فهو يبتغي ذا العمل  :الشيخ 
هللا ؛ كيف هذا كيف نتصور هذا ؛يعين ما خنرج بعيدا عن البحث السابق يلي طرحوا أخونا هنا؛ واحد وجه ا

بقوم حيي ليلة النصف من شعبان ؛ وهو ال يعلم أن هذا من السنة أو بدعة يقول مثال أنا رايح أصلي ليلة 
ذالك وجه اهللا  كيف هذا النصف من شعبان إن كانت سنة فاحلمد اهللا ؛وإن كانت ليست سنة فأنا أبتغي ب

  يتصور؟ 
  .هذه وردت فيها نص بدعة  :السائل 
  أتركين األن هذا مثال أنا جبيبلك مثال بتقدر أنت جتيب مثال من عندك ؟  :الشيخ 
  .ال  :السائل 
ريح حالك أنا جبت مثال ؛ قصدي من هذا املثال أفهم كالمك األخري إذا ماكان سنة فأنا مع  :الشيخ 

ه وجه اهللا ؛ كيف بتصور هيك أنا ما عم أحكي عنك ؛ حبكي عن واحد غريك قال يف ليلة ذلك أبتغي ب
النصف من شعبان فيه خالف كثري هاذول السلفني أهل احلديث يقولوا هذه بدعة وكل بدعة ضاللة وكل 



بني هنا ضاع مش أنت هذا غريك ضلع 0ضالله يف النار؛ وهؤالء بيقولوا قال رسول اهللا وشو فيها وإىل آخره 
وهنا شو بيقولوا ضاع بني حانا ومانا وضاعت أحلانا  وهذه ضايعة ؛ لكن مش أنت غريك ؛امسع فهو ضاع 
الرجل ؛ شو قال يف نفسه أنا رايح أحييها إن كانت سنة فالسنة فضيلة سنة وإن مل تكن سنة فأنا أفعل ذلك 

بذلك وجه اهللا ابتغاء وجه اهللا ال جيوز ؛إال  ابتغاء وجه اهللا كيف يكون الشرط الثاين إذا مل تكن سنة فيبتغي

ربِِه َأَحًدا ?فمن كان يرجوا لقاء ربه فـَْليـَْعَمل َعَمًال َصاِلًحا ؛َوال ُيْشِرك بِِعَباَدِة (( : بشرط مذكور يف القرآن 
أنت  ...فأنت افرتضت األن الصورة الثانية أن هذا ليس عمال صاحلا ؛صح؟ يعين أنت افرتضت صورتني  ))

بتكون عملت عمل صاحل ما فيه  إشكال ؛ الصورة الثانية إذا مل يكن عمل صاحل ؛أنا أبتغي به وجه اهللا 
  ؛هذا اليعقل واضح ؟

  . واضح  :السائل 
فيه فقرة صغرية اآلن بذرت يل ؛إذا فعل هذا  :السائل . هذا السؤال رقم واحد؛ بدنا رقم إثنني  :الشيخ 

  اليعلم أنه سنة ؛وهو يف الواقع سنة فهل يثاب عليه ؟  الشيء وهو سنة ؛أو إذا فعله وهو

إنما ( ، اآلن بنقول  )إنما األعمال بالخواتيم ( هذه مثل ما حكينا تلك الساعة ؛قلنا حديث  :الشيخ 
  .؛ هو ساعة عمل هذا العمل بأي نية كانت )األعمال بالنيات 

  .السنة  :السائل 
  . ...ما بتصور هذا  ...؟  وهو ال يعلم أا سنة ؛كيف هذا :الشيخ 
  .هات السؤال رقم اثنني  :الشيخ 
السؤال الثاين  كل عمل صاحل كل عمل خري ؛يفعله اإلنسان طبعا على الكتاب والسنة بشكل  :السائل 

صحيح يعين إذا كان يفهمه على السنة  ؛ فيتحرى السنة يف هذا الشيء حىت ولوكان عمل يشتغل من أجل 
ألوالده طعام ويكسي ألهله ؛أي عمل خري صاحل إن كان عبادة أو غريها ؛هل  أن حيضر فلوس ويعطي

  جيب أن يستحضر النية ابتغاء ثواب اهللا على ما يفعله ؟ 
  يعين كأنك تقصد ؛يعين كل ما صبح يف عمله ينوي هكذا تقصد ؟  :الشيخ 
  .نعم  :السائل 
  . ليس شرطا ؛إمنا تكون النية عامة يف األصل  :الشيخ 

  .باألصل  :ائل الس
  أي نعم هذا رقم اثنني ماهو رقم ثالثة ؟   :الشيخ 
أنا علمت قدميا أنه من السنة الواحد يغسل يديه قبل الطعام وبعده ؛ يف ناس قالوا ال هذه فيها  :السائل 

فأنا أسأل هل هو غسل  ...خالف ؛قال واحد إن حممد ناصر الدين األلباين أكل عندي وما غسل يديه ؛ 



  ين قبل الطعام ؟اليد
سنة إذا كان يف يدك أو يديك لوثه ؛أما إذا فرضنا صورة نفرضها لك من أجل تفهيم املسألة ؛  :الشيخ 

توضأت من هنا وقمت وصليت من هنا ووضع العشاء من هنا وقمت تغسل يديك ملاذا ؟ ألن غسل اليدين 
يديك ورمبا يكون يف غبار يف عفن يف قبل الطعام سنة ؛هذا كالم غري صحيح ؛ لكن أنت باشرت عمال ما ب

عثار فيه كذا إىل آخره ؛ فغسلت يديك؛ هذا من باب النظافة ؛ فهذا يشرع وال يقال سنة ؛ ومن الدليل 
على ذلك أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أقيمت الصالة يف املسجد ؛ف خرج للمسجد يصلي بالناس 

  .وأكلها وصلي بالناس إماما شو رأيك بقى إماما ؛ فمر بقدر فيها حلم ؛ فأخذ قطعة منها 
  ما غسل قبلها والبعدها  : سائل آخر 

أبدا فإذا من متام الفائدة أن نذكر بأن هذه السنة املزعومة مثل إحياء ليلة النصف من شعبان  :الشيخ 
؛وصوم ار النصف من شعبان ؛قائمة على حديث ضعيف ؛كل ما هناك أنه حديث شعبان أشد ضعفا ؛ 

هذا  )من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ( هذا احلديث الضعيف ؛يلي الآلن رايح أحكيه لك وهو  من
حديث ضعيف ال جيوز العمل به ؛ كما قلنا ألنه حنن يف غىن عن العمل باألحاديث الضعيفة ؛ولذلك جاء 

ان الثوري ؛وذا عن بعض السلف التنصيص والتصريح بكراهة غسل اليدين قبل الطعام ومنهم اإلمام سفي
القدر ننهي األجوبة ؛لكن يل معك نصيحة ؛ما دام عندك احلرص على العلم وبتحب من تظن فيهم أم 

  .من أهل العلم ملاذا ال تتشبه بسيد العلماء وهو رسولنا صلى اهللا عليه وسلم 
  اجلبش بقهرين وهو الدفاع املدين  :السائل 
  . ...ال ما يقهرك  :الشيخ 
  .أنا يف اإلطفاءو اإلنقاذ ف :السائل 
قهرت النظام هذا ؛وعفوت عن حليتك من أجل خاطر نبيك عليه السالم يلي ما فوقه  :الشيخ  اآلن لو أنت ٌ

  خاطر ؛ شو بيسو معك ؟ 
  .  بتحاسب وبتبهذل  :السائل 

  .وبيحلقوها غصبا عنك : سائل آخر 
  نهذا يشنقوك ؟ معليش شو بيساوو معك بتتبهدل وبتتحاكم ؛ وأكثر م :الشيخ 
  . ال السجن  :السائل 
  طيب الشنق معناه القتل يعين بيقتلوك ؟  :الشيخ 
  . ال  :السائل 
  . ما يقتلوك ؛طيب أين اجلهاد يف سبيل اهللا يلي بدنا نعرض أنفسنا للقتل  :الشيخ 



  .إن شاء اهللا النية حاصلة  :السائل 
م وحبمدك أشهد أن الإله إال أنت أستغفرك وأتوب سبحانك الله ...إذا عزمت فتوكل على اهللا  :الشيخ 
  . ...إليك 
   0عشرين حديث يف صحيح البخاري ومسلم بيجعلهم من املردودات: احلليب 
  .شايف شلون  ...هذه أعطيها لصاحبك الغري حممود 0اهللا أكرب  :الشيخ 
  .ان الد مثانية عشر صار حديث عمران بن حصني الفتاوى شرح حديث عمر : احلليب 
  .حديث غري واضح كأن أبو غره يشرتك فيه  :الشيخ 

  . احلليب حتقيقات العجلي 
  .العجلي  عندي خرب أنه هو بيشتغل  :الشيخ 
  .يلي يشتغل ترتيب الثقات البن حبان اهليثمي هو القاعدي؛ وأنا أخربت هذا منذ أكثر من عامني : احلليب 
  . هذا اجلزء األول طيب ممكن قبل تصوره ممكن نطلع عليه  :الشيخ 
  بتحب تشوفه اآلن مايف مانع : احلليب 
  ال مش اآلن بدي آخذه معي إذايف جمال :الشيخ 

  .احلليب يف جمال 
  جزاك اهللا خريا هات القلم ،  :الشيخ 
  .رفيق مئة وسبع وثالثون؛ الطبعةالرابعة  ... :السائل 
   0وصار حديث عمران يف الد الثامن عشر: احلليب 
   0هذا الد الثامن عشر الفتاوى شرح حديث عمران : الشيخ

حنن يلي دعانا ننبه شيخنا على هذا األمر إنه كان إذاكان الشيخ ناصر األلباين فهم هذا الفهم  :السائل 
  .وجاي تقول حسن السقاف ما فهم هذا الفهم 

   . أنا ما فهمت هذا الفهم افرتاء مجيل حنن ما فهمنا هذه الكلمات  :الشيخ 
  . هم هيك بقولوا  :السائل 
  .جزاك اهللا خريا يا أستادنا ؛ نسأل اهللا لك الثواب إن شاء اهللا : احلليب 
  أنت فهمت منه أنه يعين هذا ؟  :الشيخ 
أفهمت أنا إنه أنت هيك فاهم من كالم شيخ اإلسالم لكن أغلب الظن غلب 0أنه كيف فهمت  :السائل 

  . ...على ظين إنه 
  .قطعته قلت له هنا وقف  أنت: سائل آخر 



  . ولكن أيضا هم قاطعين : احلليب 
  .فلما قال كلمة الشيخ علي وقفه : سائل آخر 
  .جملد آخر 

  شيخنا يتذكر حادثة األخ أبو ليلى احلادث الذي صار لشحده نسييب؟ : وفيق 
  .شو صار  :الشيخ 
  .  حادث لولده توفاه اهللا : وفيق 

  تبع إيش هذه   :الشيخ 
  حادث كهرباء : لى أبو لي

  تبع الكهرباء نعم يلي صار أمام الكازية يعين   :الشيخ 
طبعا احلادث شيخنا أن الولد كان مروح من الدوام وارتكأ على العمود والعمود كان فيه كهرباء فتوفاه : وفيق 
فرتة من  يعين يف نفس الوقت يلي شاهد احلادث بقول بعد أن ضربته الكهرباء يعين ارمتى األرض 0اهللا 

الزمن أصحاب احملطة ما أسعفوه ملا الولد الصغري اآلخر يلي معه حاول يسعفه ضربته الكهرباء أيضا فرتكه 
وراح إىل اإلطفائية ؛اإلطفائية القريبة من احملطة ، جاب اإلطفائية وأخذوه يف الباص وأرسلوه إىل املستشفى 

ساعتها ألنه يلي وصلنا أنه مات بساعتها لكن  مكث أكثر من ساعة وبعدين مات يف املستشفى ، ومل ميت
هذه شيخنا شو برتتب على احملطة،  هل خطأ من أهل احملطة طاملا فيه تقصري 0ملا اسألنا قالوا أي نعم 

  . ...بالتمديد وإنه متديد بدائي ليس على أصوله 
  .أنا أعتقد أن التقصري صعب إثباته بشهادة الولد  :الشيخ 
  .  ري يف متديد الكهرباء شيخنا ال صح التقص: وفيق 

  . ...هذه ترقيعه حلوة منك  :الشيخ 
  .والشيخ هذا صحيح : وفيق 

  . ...ألنه الكالم هذا غري هذا  :الشيخ 
أنا الذي أردت أن أقوله فعال أنه إذا كان بدنا نؤاخذ صاحب الكازية بشيء هو كونه واضعني  :الشيخ 

وهذا أوال شيء كمايل مش 0من أبو أمحد منورينه بالكهرباء  العامود هذا ومنورينه على حسب ما فهمت
ضروري ثانيا كان جيب عليهم اختاذ الوسائل اليت حتول بني مثل هذا احلادث ، فمن هنا هم يدانون ، أما 

  .قضية ما بادروا ما أغاثوه ميكن كل واحد بشغله وما عنده شو أصاب الولد 
  ف جاء مث رجع أي نعم  أو خافوا من الكهرباء ألن املوظ: وفيق 

  .طيب أال ينتبه للكهرباء بالقطع  :الشيخ 



  .ما قطع الكهرباء كمان  ال يف وقت احلادث ما قطع الكهرباء : وفيق 
   0حقا كل شيء بقدر : احلليب 
  . ...على كل حال من هذه الزاوية ممكن إدانة املسئولني هناك يف الكازية  :الشيخ 
  يعين يعترب هذا قتل خطأ ؟  0أنه الشيء مش مهم: وفيق 

  . ...طيب احنلت املشكلة بني أهل القتيل وبني . أي نعم  :الشيخ 
واهللا أوال، كان فيه شوية حواجز أنه أهل القتيل اشرتطوا عطوه ، فراش عطوة العادات ، وعنده يعترب : وفيق 

دفعوا ، أي نعم وبنفس الوقت ملا من الدية ، وكانوا اجلماعة ممتنعني عن دفعها ، وبعدين بفضل اهللا عز وجل 
  .صار عليه كالم كثري رجعوا املبلغ ، يف نفس اجللسة 

  من يلي رجعهم ؟ :الشيخ 
  . أهل القتيل : وفيق 

  ملاذا ؟  :الشيخ 
  .على أساس عند الصلح يتم الدفع : وفيق 
املال حقا مش إنه بدنا  يعين هذه إظهار حسن نية ، من باب إظهار حسن النية إنه حنن طالبنا ذا: احلليب 

   0إياه لبطونا ، بدنا إياه من أجل اإلقرار بذلكوها حنن أرجعناه إليكم 
يف األخ عبد اهللا الشمايلة ختصص يف دائرة احملاماه الشرعية ، كنت حدثتك به من مدة ، وهو كان : وفيق 

هذه األمور دراسة طيبة ،  من مجاعة التبليغ وال زال لكن ، ولد يعين عنده ذكاء صحيح ، أي نعم ، درس
ومنها أشياء القانون أقرها ، لكنها مطموسة ومغمورة ، ما يف واحد طالب فيها ، منذ سنوات بعيدة حىت ، 
إنه استطاع أن حيصل على كتب من قاضي القضاة ويوقعها من نفس الدائرة ، ويوقعها من رئيس الوزراء 

استدعى قاضي القضاة قال أنا ما معي خربها ،هذا أنا مش  وكذا يف إقرار الدية الشرعية ملا رئيس الوزراء
  .موافق عليه 

  مني مش املوافق عليه ؟  :الشيخ 
    0أي نعم قال أنا ما بوافق عليه: وفيق 

  ! احلليب ما يوافق على الشرعية 
  . أي نعم ، دراسته طلعت مائة ومخسني ألف دينار : وفيق 
  ."عبد اهللا الشمائلي " : احلليب 
  .على الذهب :  وفيق

  .الدية  :الشيخ 



وفيق  ...أي نعم فمشكله عملوا اجتماع لس اإلفتاء يلي هو إحدى عشر عاملا أو شيخا : وفيق 
أرخص يف األسعار ما  0فسبحان اهللا العظيم ، يف آخر شيء أقروا فيه دية لكن إبل حسبوها إبل رومانية

  .ومخسمائة  فيها على إبل روماين حسبوها بتطلع اثين عشر ألف
  .يا سالم  :الشيخ 
إبل خلينا خنصم أجور النقل ، فخصموا ألفني ومخسمائة فصارت عشر  ...بعدين قالوا هذه رومانية : وفيق 

  .آالف 
  . هذه سخرية الدهر  :الشيخ 
  مخسني ألفا   ...طبعا هو األخ عبد اهللا حصل فيما مضى، حصل 0شيء عجيب جدا : وفيق 

  ملن هذه ؟  :الشيخ 
  لواحد من عمان وكله فيها  : وفيق 

  .كويس   :الشيخ 
فهو يقول أنا بدي آخذ ما يسمح يل به الشرع ، كل ما 0فهذا نسييب يف حرية شديدة من املوضوع : وفيق 

يسمح يل به الشرع أريد أن آخذه ،ألنه هذا ابين صار عمره مخسة عشر  سنة وبلحظة وطبعا أنا ال أنكر 
ة انتهى ، فأنا بدي آخذ كل ما يسمح يل الشرع به ، قلت له إذا أنت بدك تأخذ قضاء اهللا وقدره ، بلحظ

وال بد، الدية الشرعية تصل مبلغ كبري ، لكن يف شيء عندهم اآلن يف قانون العشائر بدون حماكم بدون 
شيء ممكن يدفعوا لك عشر آالف دينار ، بدون حمكمة شرعية وبدون قضاء فاملشكلة إنه أهله عندهم 

دة إذا أخذوا عوض فورا بصري عندهم مشكلة ، وباستشهدوا على هذا حبوادث صارت معهم كثرية جدا قاع
... .  

  .الشيطان : احلليب 
شايف منها حادث صار مع نفس الشيخ كنت أنا راكب معه يف سيارة ، السيارة موديل سنتها : وفيق 

أدب ، فقال له ال تتكلم حىت جبنا  مرسيدس ، ضربت وفعال كان احلق على الرجل الثاين ، ونزل بقلة
الشرطة وكذا ،ومشينا فيها ، حىت دفعنا مئة دينار وثاين يوم وهو يف احملل الشغيل تبعه بطلب السيارة وطلع 
فيها وإذا هو يضرا من حيث ال يدري ، فمثل هذه القصص بيذكروها إنه إذا هم أخذوا عوض بصري عندنا 

ة قلت له واهللا إذا اهللا قدر أن أجلس مع الشيخ ناصر بإذن اهللا أتيك برأي مشكلة وكذا، واهللا الرجل يف حري 
وكمان نفس الشيء يا شيخنا يقولوا كيف نأخذ وهذا بأثر على مسعتنا يعين كالم الناس يلي تعودوا  ...منه؛ 

  .ما أخذوا 
  هل هو فقري أم غين أم وسط ؟  :الشيخ 



 أمام الناس غين عنده سيارة؛ تلفون؛ بيت طابق كامل له ؛لكن واهللا ياشيخنا مظهره العام غين؛ بعين: وفيق 
  . حقيقة أمره وأنا مطلع عليها فهو ليس بغين 

  .يعين رجل عادي مستور : احلليب 
  .وبعين أقل : وفيق 

  .بشو يشتغل  :الشيخ 
قا كان بيشتغل تاجر كمسيون، تاجر كمسيون يعين وضعه جيد، لكن اآلن الشغل ليس متام إال ساب: وفيق 

وضعه فوق الريح كم يقال،لكن وضعه اآلن عادي أو أقل من عادي، عليه دين كثرية جدا عليه، فهو يقول 
بدي أخفف على األقل، أحيانا  البنك وشيكات ما شيكات أحيانا يأتيه مدير البنك ومبشي يل أشياء لثقته 

أن آخذ حىت أزيح الفوائد على األقل يب، وهذه األشياء تكون علي قرض وممكن خيصم علي فوائد، فأنا أريد 
قلت له أنا أري إن تأخذ ما أحل اهللا و تبتعد عما حرم اهللا خذ الدية فقد أحلها اهللا، والبنك اهللا حرمه، خذ 

  الدية وما عليك من كالم الناس 
  .أحسنت  :الشيخ 
  .ورأيه  قلت له إن شاء اهللا إذا إلتقيت بالشيخ آتيك برأي منه وتستفيد من فتواه: وفيق 

رأيي أنا واضح جدا، وهو أنه له احلق أن يأخذ الدية إذا ثبت أنه يف هناك قتل يدخل يف باب قتل  :الشيخ 
علما بأن باب العفو والصلح مفتوح، ولكن حنن ننصحه وننصح غريه، أن ال يتورع عن  ...اخلطأ لولده، 

ة إىل قيمة الدية أو ما دوا ، بسبب وضعه أخذ الدية متأثرا مبثل تلك األوهام، وإذا كان يشعر بأنه حباج
املادي واالقتصادي، فحينئذ يكون األوىل له أن يطالب ذه الدية وال يتنازل عنها، فهذا حق شرعي ربنا 
عزوجل أعطاه إياه، فإذا كان هو حباجة إليه فيأخذه وال يبايل بتلك األوهام واحلوادث ألنه هذا من باب 

  . جيوز يف اإلسالم  التشاؤم والتطري وهذا ال
ممكن يأخذ مثال قسم يلي هو معرتف به حبق العشائر يلي هو عشر آالف، ويسامح حبقه الشرعي : وفيق 

املعرتف به عند العشائر فيقول أنه أنا بدي حقي الشرعي ، حقي الشرعي أنا أعتقد أنه ال يقل عن ثالثني، 
وكل أخونا عبد اهللا الشمايلة هذا ، أنا زرت عبد فأنا آخذ عشر آالف وأسامح بالباقي، وفعال شيخنا لو 

  .اهللا الشمايلة، بعد احلادث فلو وكله بيأخذ بالبارد املسرتيح كما يقال أربة وعشرين ألفا 
  . باملناسبة البارحة اتصل معي على السطاري، وقال إن السقاف بطلب لقاء معي  :الشيخ 
  مع من ؟  : وفيق 

  . معي أنا، فقلت له ال :الشيخ 
  .شيخ هذا يفعل من جل الشهرة شيخنا : وفيق 



 ...أنا عارف وقلت له أنت اسأل إخوانا يلي اجتمعوا معه من مدة، صار يقول ويثين علي إنه أنا  :الشيخ 
  . ...قلت له 

  . ...طبعا هو عنده أن جيلس مع الشيخ ناصر جلسة،  هذه عنده تسوي الدنيا وما فيها ، ألنه : وفيق 
هل ترى شيخنا اجللوس مع حسن السقاف بعد هذه اجللسات، ومع علمنا حرصه  ...طيب : وفيق 

  .  الشديد على الشهرة والسمعة 
وال أرى هذا بعد اللقاءات اليت قامت بني بعض إخواننا هناك وبينه ، وظهر موقفه بأنه رجل هالك  :الشيخ 

ال يلذغ ( الة والسالم ولو بغري هذه املناسبة وراء الشهرة باالجتماع مع إخواننا السلفيني وكما قال عليه الص
فتبني أنه ال فائدة من هذا اللقاء مع هذا اإلنسان، وخباصة أنه كان يستدعي  )المؤمن من جحر مرتين 

الرعاء وعامة الناس، الذين ال يفقهون شيئا، ليستكثر م ويتقوى م فما أرى إال أن اإلجتماع به، واملناظرة 
اع للوقت ورمبا قد يرتتب من وراء ذلك مفاسد هلذا الشخص أو لغريه، وخباصة أنه أنا معه ما هو إال ضي

شخصيا دخلت معه يف جتربة خربها عند األستاذ علي فلعلكم تسمعون منه ما شهده بنفسه وجزاه اهللا خريا، 
  هلذه املناسبة ؟  من امتناع حسن الدخول معي يف املباحثة واملناظرة اليت كنا قد اتفقنا عليها ، فمذا تذكر

أذكر أنه جاء وكان الشرط يف اجللسة أن يأيت ببعض األحباث اليت كان قد كتبها ودفعها ليطبعوها : احلليب 
عند الناس، ففاجؤونا باجللسة بأنه جاء خبفي حنني كما يقال وليس معه أي شيء ويريد أن يبحث، فقال له 

الكتابات اليت كتبها فقال مل آت بشيء وانتهت اجللسة الشيخ شرط اجللسة أن تأيت ذه األوراق أو هذه 
  . على هذا ، ومل يذكر شيئا ومل يتكلم بأي شيء قط 

  .وأشاع  : أبو ليلى 
وأشاع بني الناس أن الشيخ حفظه اهللا، مل يرد يناقشه أو امتنع من نقاشه أو ما شابه ذلك وجاء : احلليب 

الم أمامي ، فقلت هلم سبحان اهللا أىب اهللا إال أن يظهر احلق بعض اإلخوة وكانا صوفيني ، وحتدثا ذا الك
لذلك أنا كنت جالس يف اجللسة،  وهذا الكالم ما صار قط بالعكس قال له الشيخ تكلم، وهو قال لن 
أتكلم وطبعا كان مثل ما ذكرت أنه رفض وما جاب هذه األوراق، وكان شرط عقد اجللسة أن حيضر هذه 

ذه املناسبة أنا أطلب يعين لو كلمتني توجهم إلخواننا بعد عقد هذه اجللسات  األوراق ، لذلك شيخنا
وأيضا ما ننسى إخواننا يلي هم يف الطرف املقابل ألنه يف إخوة حنن ال نشك يف حسن نيتهم وبصدقهم 

وا إال إياه ولكنهم مل يروا أمامهم إال مثل هذا الشاب املدعي، وبالتايل فتحوا أعينهم وآذام عليه ، فلم ير 
   0فكلمة يعين لنا وكلمة هلم إن شاء اهللا حىت تكون فيها فائدة وعربة 

أنا أرى بعد هذه التجربة كما ذكرت آنفا، ترك اإلجتماع مع الرجل ألنه تبني من تلك املناقشة  :الشيخ 
اليت قامت بينه  القدمية أو اليت كنا تعاهدنا معه على الدخول معه فيها فامتنع، ومن هذه التجربة اجلديدة



أن يزبل أي يرتك، وال يهتم باللقاء  "أن يزبل  " وبني بعض إخواننا، أرى أن يرتك الرجل و بالتعبري السوري 
به ما دام أنه تبني أنه ليس قاصدا احلق وإمنا قاصدا شيئني اثنيني وأحالمها مر كما يقال األمر األول يتعلق 

بأنه يستطيع أن جيادل السلفيني،ألنه يعلم هو وغريه من  بشخصه وهو أنه يريد أن يظهر أمام الناس
املخالفني أن السلفني هم أهل احلق وأقواهم حجة وبيانا، فإذا كان هو يعين يصمد معهم باملناظرة،معىن 
ذلك أن ذلك شهرة تساوي عنده الدنيا وما فيها،ولذلك هو حريص عليها، واألمر الثاين أنه هو كان يريد 

لسلفني منذ مئات السنني وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، ولذلك كان حريصا كل أن حيطم إمام ا
احلرص على تكفري هذا اإلمام اجلليل، ويف الواقع إذا كان جيوز يل أن أبدي رأيي ذه املناسبة أن املوافقة يف 

فلو  0وأبدا لسنا تيميني الدخول معه يف هذه اجلزئية اليت ليس هلا عالقة بالدعوى ألننا كما نقول دائما
فرضنا ال مسح اهللا أن ابن تيمية صدرت منه كلمة كفرية، فليس معىن ذلك أنه حنن نتبناها ألن ابن تيمية قاهلا 
فنحن خنتلف مع الذين خيالفوننا بالدعوى أننا ال نتبع أشخاصا غري معصومني وإمنا نتبع حممد صلى اهللا عليه 

دام أنه يبتغي كال من هذين األمرين األمر األول الشهرة لنفسه واألمرالثاين  وآله وسلم سيد املرسلني لذلك ما
تكفري إمام السلفيني وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا فأرى أننا نكتفي مبا وقع سابقا أو قريبا،  من 

ون من العلم التالقي معه، وخاصة أنه كان يسعى حثيثا الستحضار كثريا من أتباعه الرعاء الذين ال يفقه
  .شيئا فيكتفي مبا وقع واهللا عزوجل يتوىل الصاحلني واحلق سيتجلى لكل الناس الصاحلني الطيبني إن شاءاهللا 

  . ...نصيحة للشباب الذين معه والذين يريدون احلق لكنهم مل يروا إال هذا : احلليب 
ا إذا مل يتيسر هلم اللقاء واملناظرة الذين يريدون أن يتعرفوا على احلق يف الواقع عليهم أن يسألو  :الشيخ 

املخلصة، كما كان املرجو من تلك املناظارات، فعليهم أن يتصلوا شخصيا ويستوضحوا من إخواننا السلفيني 
الذين هم متمكنون يف معرفة الدعوة السلفية، فيطلعوا على ما فيها من احلق ومن بيان احلجة والربهان مث مننع 

إىل اآلخرين ويسمعوا منهم ألنه يف الواقع نعتقد أن احلق واضح، وأنه ال يلتبس أمره  حنن بالتايل، أن يذهبوا

والذين جادلوا فينا لنهدينهم سبلنا (( على الناس املخلصني كما أشار إىل ذلك رب العاملني بقوله عزوجل 
ن الفريقني مبا عنده ، فمن كان من هؤالء اإلخوان خملصا يريد اتباع احلق، فما عليه إال أن يطالب كال م))

من دعوة ومن دليل عليها، وحني ذاك حينما يقابل هذا الشخص املخلص أقوال هؤالء وهؤالء فحينئذ تتبني 
له احلقيقة كما قيل وبضدها تتبني األشياء فإذا مسعت دعوة السلفيني مقرونة بالدليل، ودعوة اخللفيني 

فحينذاك ستتبني احلقيقة لكل خملص واألصل يف معرفة املخالفني للسلفيني، مقرونة مبا يزعمون من دليل، 
  .احلق، هو اإلخالص لطلب احلق وإال فاهللا عز وجل ال يهدي القوم الظاملني 

  .جزاكم اهللا يا شيخنا : احلليب وأبو ليلى 
  زيارات زوايا الصوفية يف كل أسبوع زاوية معينة ؟   :السائل 



  .ما يقع شيء من الفنت اليت قد تستغل ضد الدعوة ما عندي مانع أبدا بس مع التحفظ  :الشيخ 
  .جزاك اهللا يا شيخنا : احلليب وأبو ليلى وطلبة العلم 


